Počítač HP Pro 3130 Minitower

Výkon, ktorý sa snúbi s rozšíriteľnosťou

Navrhnutý tak, aby spĺňal vaše požiadavky a aby s vami rástol
v budúcnosti. Vstavaná flexibilita a produktivita okamžite po
vybalení prenesie váš podnik do budúcnosti.

Windows®. Život bez obmedzení. Spoločnosť HP odporúča systém
Windows 7.
Vstavaná flexibilita
Prineste vášmu malému podniku cenné výhody s
počítačom HP Pro 3130 Minitower Business.
Dostatočne výkonný, aby naplnil vaše každodenné
požiadavky na multitasking s dostatočnou flexibilitou,
ktorá je vytvorená tak, aby v budúcnosti umožnila
počítaču rozširovať sa spolu s vami. Získajte už dnes
špičkovú produktivitu a flexibilitu v modernom vzhľade.
Pôsobivý, inteligentný výkon
Najnovšia generácia procesorov spoločnosti Intel a
čipová sada Intel® H57 Express reprezentujú ďalší
krok s rýchlejšou, viacjadrovou technológiou, ktorá
maximalizuje výkon pre nájdenie vášho pracovného
zaťaženia. Procesory Intel® Core™ i7, Core™ i5 a
Core™ i3 sú postavené na vylepšenej technológii, ktorá
pomáha automaticky aplikovať výpočtový výkon tam,
kde je najviac potrebný pre rozšírený multitasking.
Rast sa stáva štandardom
Vaše podnikanie sa musí rozvíjať spolu s rastom vášho
malého podniku. Neviete, čo presne budete potrebovať
v budúcnosti. Práve preto je tento vysoko rozšíriteľný
počítač HP Pro 3130 Minitower navrhnutý tak, aby sa
rozvíjal spolu s vami. Dostupné porty, sloty a
priehradky vám umožňujú konfigurovať váš počítač tak,
aby spĺňal vaše momentálne potreby a rozširoval vaše
možnosti v tom správnom čase.

Mimoriadna produktivita
S najnovšími procesormi a čipovou sadou Intel®,
originálnym Windows® 7*, podporou dvoch monitorov
1, množstvom optických mechaník, pevným diskom s
kapacitou až do 750 GB, pamäťou DDR3 SDRAM až
do 16 GB a podporou RAID je tento počítač pripravený
vtedy keď aj vy. A s predinštalovaným softvérom ako
HP ProtectTools Suite, HP Power Assistant a Norton
Internet Security 2011 získate počítač s výbavou, ktorý
zaujme ihneď po vybalení.; Rozšírte svoje možnosti
pomocou zabudovaných funkcií ako čítačka
pamäťových kariet 22-v-1, druhý pevný disk pre
použitie zrkadlenia dát RAID, DVD napaľovačka
SuperMulti LightScribe, s ktorou môžete vypaľovať
potlač priamo na LightScribe disky.
Pozdvihnite svoj podnik na novú úroveň
Zvýšte rýchlosť prenosu s kompatibilnými zariadeniami
s voliteľnou kartou USB 3.0 SuperSpeed PCIe x1.
Vylepšite svoj vizuálny zážitok pomocou grafických
kariet s podporou DirectX® 2 11.; Rad HP Pro 3130
navyše poskytuje služby a možnosti podpory, takže
môžete využiť váš čas na zameranie sa na to
najdôležitejšie—vaše podnikanie.
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ŠPECIFIKÁCIE
Vyhotovenie

Miniveža

Operačný systém

Originálny
Originálny
Originálny
Originálny

Procesor

Procesor Intel® Core™ i7-870 (2,93 GHz, 8 MB celková vyrovnávacia pamäť); Procesor Intel® Core™ i5-760 (2,80 GHz, 8 MB celková vyrovnávacia
pamäť); Procesor Intel® Core™ i5-750 (2,66 GHz, 8 MB celková vyrovnávacia pamäť); Procesor Intel® Core™ i5-650 (3,20 GHz, 4 MB celková
vyrovnávacia pamäť); Procesor Intel® Core™ i3-560 (3,32 GHz, 4 MB celková vyrovnávacia pamäť); Procesor Intel® Core™ i3-550 (3,20 GHz, 4 MB
celková vyrovnávacia pamäť); Procesor Intel® Pentium® Dual-Core G6950 (2,80 GHz, 3 MB celková vyrovnávacia pamäť)

Čipová sada

Intel® H57 Express

Vymeniteľné médiá

DVD napaľovačka SATA SuperMulti LightScribe

Obrázky

Integrovaná grafika Intel HD; ATI Radeon HD 5450 (512 MB); NVIDIA GeForce G405 (1 GB); NVIDIA GeForce GT420 (2 GB); NVIDIA GeForce GT440
(1,5 GB); ATI Radeon HD 6450 (1 GB); ATI Radeon HD 6570 (2 GB)

Zvuk

Zvukový kodek Realtek ALC888S High Definition.

Možnosti komunikácie

Integrovaná Realtek RTL8105E 10/100 Ethernet

Porty a konektory

8 USB 2.0; 1 VGA; 1 DVI-D; 1 RJ-45; 1 koaxiálny výstup SPDIF; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup pre mikrofón

Vstupné zariadenia

Klávesnica USB Value
2-tlačidlová optická myš USB s kolieskom

Softvér

Microsoft Office 2010 Professional; Microsoft Office Home and Business 2010; Microsoft Office Starter 2010; Roxio Creator Business 10 HD; Corel WinDVD
8; Norton Internet Security 2011; 2008 Intel Matrix Storage Manager; HP Power Assistant; HP ProtectTools Suite SMB

Zabezpečenie

Očko pre zámok; Podpora zámku Kensington

Rozmery

18,5 x 41,6 x 38,5 cm

Hmotnosť

Už od 7,58 kg

Zdroj

300 W aPFC

Riešenia pre rozšírenie

1 PCIe x16 s plnou výškou; 3 PCIe x1 s plnou výškou; 1 mini PCI; 1 čítačka pamäťových kariet 22-v-1 (voliteľná)
Jedna 8,9 cm (3,5"); Dve 13,3 cm (5,25") ; Dve 8,9 cm (3,5")

Záruka

Ochrana službami HP Services vrátane štandardnej záruky 1-1-1. Podmienky a ustanovenia sa líšia v závislosti od krajiny a/alebo pracovného modelu.

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

7
7
7
7

Professional 64-bitový
Professional 32-bit
Home Premium 64-bit
Home Basic 64

1 Modely so štvorjadrovými procesormi Intel® nemajú podporu dvoch monitorov.
2 Technológia DirectX® 10 alebo novšia vyžaduje systém Windows Vista alebo novší. Systém Windows 7 bude podporovať staršie adaptéry DirectX 9 pomocou ovládača WDDM v1.0
(Vista). Technológia DirectX 10 alebo novšia vyžaduje ovládač kompatibilný s WDDM v1.1 (Windows 7).

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/desktops
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na
produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať
za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.
Pre získanie všetkých výhod funkcionality Windows 7 môžu systémy vyžadovať vylepšenie a/alebo samostatné zakúpenie hardvéru. V niektorých edíciách Windows 7 nie sú dostupné všetky funkcie.
Podrobnosti nájdete na adrese http://www.microsoft.com/windows/windows-7/. V prípade potreby môže byť k dispozícii aj disk so systémom Windows 7 Professional pre budúcu inováciu. Prechod
na predchádzajúcu verziu (downgrade) môžu využiť iba koncoví používatelia z radov firiem (vrátane vládnych alebo vzdelávacích inštitúcií), od ktorých sa očakáva, že objednajú každoročne aspoň
25 zákazníckych systémov s rovnakým vlastným bitovým obrazom.
Intel, Core a Pentium sú registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Microsoft, Windows a Windows Vista sú ochranné
známky skupiny spoločností Microsoft. Windows Vista® je buď registrovaná ochranná známka, alebo ochranná známka Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo iných krajinách.
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Príslušenstvo a služby

Umývateľná klávesnica
HP USB PS2

Umývateľná klávesnica HP USB PS2 sa výborne hodí do prostredia, v ktorom je
potrebné ponoriť klávesnicu a umývať ju pomocou čistiacich prostriedkov: mydlo,
prostriedok na umývanie riadu, neabrazívne čistiace prostriedky, prostriedky na
všeobecné účely, odfarbovače, dezinfekčné prostriedky, antibakteriálne čističe a
čistý lieh. Umývateľná klávesnica HP USB PS2 poskytuje ochranu pred prístupom
vody a prachu do kódu IP66 definovanom v IEC (medzinárodná elektrotechnická
komisia) štandard 60529-1 a kódu 4X, ktorý je definovaný v NEMA (národná
asociácia elektrotechnických výrobcov) štandard 250. Kód IP66 definovaný v IEC
štandard 60529 znamená, že klávesnica je chránená proti prístupu prachu a že
vysoký tlak vody prichádzajúci z akéhokoľvek smeru nebudú mať žiadne škodlivé
následky. A NEMA príloha 4X je definovaná v NEMA ako štandard 250 bude
poskytovať ochranu proti naviatemu prachu, dažďu, striekajúcej vode a vode
smerujúcej z hadice. Pre ďalšie informácie o regulačných štandardoch kontakt
Číslo produktu: VF097AA

Grafická karta ATI
Radeon HD 4550 (512
MB) DH PCIe x16

Grafická karta ATI Radeon HD 4550 DH PCIe x16 poskytuje nízkoprofilovú prídavnú
PCI Express x16 grafickú kartu na grafickom procesore ATI RV710. Kompatibilné iba
s modelmi Small Form Factor a Microtower.

Číslo produktu: SG764AA

HP 4-GB PC3-10600
(DDR3-1333 MHz) DIMM

Maximalizujte výkon pracovného počítača s pamäťou HP. Výmena vašej pamäte za
novú je cenovo výhodná cesta pre zvýšenie výkonu systému bez potreby výmeny
procesora.

Číslo produktu: VH638AA

Pevný disk HP 1 TB SATA
(NCQ/Smart IV) 3,0
Gb/s

Pevné disky HP Serial ATA maximalizujú výkon pracovných staníc HP poskytovaním
technológií, ktoré splnia vaše narastajúce požiadavky na ukladanie dát s
veľkokapacitnými jednotkami, ktoré poskytujú perfektnú spoľahlivosť a výkon.

Číslo produktu: VU353AA

Tenké reproduktory HP
napájané cez USB

Reproduktory napájané z HP Thin USB zabezpečujú bohatý vysokokvalitný zvuk,
ktorý ponúka vynikajúce riešenie setero reproduktora pre komerčných používateľov.

Číslo produktu: KK912AA

3 roky, hardvérová
podpora HP na mieste v
ďalší pracovný deň,
okrem externého
monitora

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku,
využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný
kvalifikovaným technikom HP počas troch rokov.

Číslo produktu: U6578E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/hpoptions

Nechajte počítač bežať čo najlepšie s programom HP Support Assistant (www.hp.eu/supportassistant)

